
 

 

 

Inbjudan Lag-SM / Öresundsspelen IF Göta 
 

Häng med på sommarens roligaste tävlingsresa till Helsingborg 5 juli! 

Både herrlaget och damlaget kvalade in till Lag-SM finalen som går 6 juli så vi slår på sort och åker dit 

med massiv trupp! Lag-SM finalen avgörs fredag eftermiddag medans tredagarstävlingen 

Öresundsspelen pågår fredag förmiddag samt hela lördag och söndag. Så vi i Göta har hyrt två stora 

bussar med plats för totalt 80 personer. Förtur givetvis till Lag-SM deltagare (förta val + reserver) och 

för resten av föreningen gäller först till kvarn! Det kommer bli högklassiga tävlingar både på Lag-SM 

finalen och Öresundsspelen, med god möjlighet till bad och sol och även kolla in annan bra idrott då 

Helsingborg är värd för SM-Veckan. Helsingborgs fina stränder är dessutom på gångavstånd från 

boendet. Vi erbjuder hotellboende på Good Morning för Lag-SM truppen och boende på 

Högastensskolan alldeles intill Hedens IP för Öresundsspelens deltagare. Mer info på 

www.ifgota.se/tavling under respektive tävling. Erbjudandet gäller för aktiva från 12 år (-06) och 

uppåt. 

Anmälan måste in så snart som möjligt och skickas in till felix@ifgota.se och kom ihåg att det är först 

till kvarn på de 30 platserna till Öresundsspelen.  

Alternativ för Lag-SM truppen  För övriga klubbmedlemmar 

 

 

 

Alternativ 1:  Endast Lag-SM 
För Lag-SM aktiva (ink reserver) 

Åk ner torsdag, hem på fredag i gemensam storbuss 
Resman Larsson. 
Tävla:  Lag-SM fredag. 
Boende: Good Morning hotell tors-fre. 
Frukost på hotellet fredag och lunch på arenan.  
Pris: 0 kr 
 

 

Alternativ 2: Lag-SM + Öresundsspelen 
För Lag-SM aktiva (ink reserver) 

Åk ner torsdag, hem på söndag i gemensam storbuss 

Resman Larsson. 

Tävla:  Lag-SM fredag och tävla ytterligare på 

Öresundsspelen lör-sön. 

Boende: Good Morning hotell tors-sön. 

Frukost på hotellet samtliga dagar och lunch 

samtliga dagar på arenan.  

Pris: 800kr 

 

Paket för övriga Götister till Öresundsspelen 

Åk ner torsdag, hem på söndag i gemensam 

storbuss Resman Larsson. 

Tävla:  På Öresundsspelen fredag fm, heja på 

Lag-SM fredag em, tävla igen lör-sön. 

Boende: Högastensskolan alldeles intill arena 

tors-sön. 

Frukost och lunch samtliga dagar på arenan.  

Pris: 700kr 
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